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Ülevaade 

 
 

Hoiatus 
Elektrišoki või kehavigastuse vältimiseks lugege enne 
mõõturi kasutamist jaotised „Ohutusalane teave“ ja 
„Ohutu kasutamise eeskirjad“ tähelepanelikult läbi. 

 

Digitaalne multimeeter (mudel UT50D, edaspidi „mõõtur“) on 
3 1/2 numbrikohaline stabiilne, kaasaegse disainiga ning 
usaldusväärne käsimõõtevahend. Täieliku ülekoormuse 
vastase kaitsega mõõtur kasutab laia integreeritud vooluringi 
skaalat, mille tuumaks on topeltintegreeritud A/D konverter. 
Mõõturil on lisaks vahelduvpinge/alalispinge ja 
vahelduvvoolu/alalisvoolu, takistuse, mahtuvuse, 
temperatuuri, induktiivsuse, dioodide ja pidevuse mõõtmise 
võimekusele ka andmete säilitamise, ikoonide täieliku 
kuvamise ja puhkerežiimi funktsioonid. 

 
Mõõtur omab piisava isolatsiooni pakkumiseks ja rappumise 
vältimiseks täiustatud „koinjektsiooni“ võimekust. Lisaks 
võimaldab automaatne ekraanivalgustus seadet hämarates 
tingimustes kasutada. 
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Lahtipakkimisel tehtav kontroll 
 
Avage pakend ja võtke mõõtur välja. Kontrollige järgnevaid 
esemeid hoolikalt veendumaks, et ükski osa poleks puudu ega 
kahjustatud. 

 
 

Ese Kirjeldus Kogus 
1 Ingliskeelne kasutusjuhend 1 tk 
2 Testjuhtmed 1 paar 
3 Testklamber 1 tk 
4 Kontaktotsikuga temperatuurisond 1 tk 
5 9 V patarei (NEDA 1604, 6F22 või 009P) 

(mõõturisse paigaldatud) 
1 tk 

 
Kui mõni osa puudub või on kahjustatud, võtke 
koheselt oma edasimüüjaga ühendust.
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Ohutusalane teave 
 

Mõõtur vastab IEC61010 standarditele: saasteaste 2, 
ülepinge kategooria (CAT. II 1000 V, CAT. III 600 V) ja 
topeltisolatsioon. 

 
CAT. II: kohalik tase, seade, KAASASKANTAVAD 
SEADMED jne., väiksema siirdepinge ülepingega kui 
CAT. III 
CAT. III: jaotusvõrgu tase, fikseeritud paigaldus, väiksema 
siirdepinge ülepingega kui CAT. IV 

 
Kasutage mõõturit vaid kasutusjuhendis kirjeldatud viisil, 
muudel juhtudel võib mõõturi kaitse kahjustada saada. 

 
Selles kasutusjuhendis tähistavad hoiatused tingimusi ja 
tegevusi, mis on kasutajale ohtlikud või võivad mõõturit või 
testobjekti kahjustada. 

 
Märkus tähendab teavet, millele kasutaja tähelepanu peab 
pöörama. 

 
Mõõturil ja kasutusjuhendis kasutatavate rahvusvaheliste 
elektritingmärkide selgitused on leheküljel 8. 
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Ohutu kasutamise eeskirjad (1) 
 

Hoiatus 
Elektrišoki või muu vigastuse ning mõõturi või 
testobjekti kahjustuse vältimiseks järgige järgmisi 
reegleid. 

 Enne mõõturi kasutamist kontrollige selle korpust. 
Ärge kasutage mõõturit, kui see on kahjustatud või 
kui korpus (või osa korpusest) puudub. Kontrollige, 
kas korpuses on mõni plastosa puudu või esineb 
pragusid. Pöörake tähelepanu klemmide ümber 
olevale isolatsioonile. 

 Kontrollige testjuhtmeid, et tuvastada 
isolatsioonikahjustust või kaitsmata metallosi. 
Kontrollige testjuhtmete pidevust. Asendage enne 
mõõturi kasutamist kahjustatud testjuhtmed sama 
mudeli numbri või elektrilise tehnilise kirjeldusega 
juhtmetega. 

 Ärge rakendage terminalide vahel või terminali ja 
maanduse vahel rohkemat kui mõõturile märgitud 
nimipinget. 

 Pöördlüliti tuleb panna õigesse asendisse ning 
mõõtmise ajal ei tohi teha vahemikus muudatusi, et 
ennetada mõõturi kahjustamist. 

 Kuna mõõturi toimimisel enam kui 60 V pingega 
alalisvoolus või 30 V pingega vahelduvvoolus on 
elektrišoki oht, peab olema eriti ettevaatlik. 

 Kasutage mõõtmiseks sobivaid terminale, 
funktsiooni ja vahemikku. 

 Ärge hoiustage ja kasutage mõõturit kõrgel 
temperatuuril ning niisketes, plahvatusohtlikes, 
süttimisohtlikes ja tugeva magnetvälja tingimustes. 
Mõõturi toime võib niiskena halveneda. 

 Testjuhtmete kasutamisel ajal hoidke oma sõrmi 
sõrmekaitsmete taga. 
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Ohutu kasutamise eeskirjad (2) 
 Enne takistuse, pidevuse, dioodide, mahtuvuse või voolu 

testimist 
ühendage vooluahel lahti ja vabastage kõik kõrge 
pingega kondensaatorid. 

 Enne voolu mõõtmist kontrollige mõõturi kaitsmeid ning 
lülitage ahelasse minev elektritoide välja, enne kui 
mõõturi ahelaga ühendate. 

 Kui kuvatakse patarei tühjenemise indikaator , vahetage 
koheselt patarei. Tühja patareiga töötades võib mõõtur 
valeandmeid edastada ning see võib kaasa tuua 
elektrišoki ja kehavigastuse. 

 Enne mõõturi korpuse avamist eemaldage testjuhtmed, 
testklambrid ja temperatuurisond ja lülitage mõõtur välja. 

 Mõõturi hooldamisel kasutage ainult sama mudeli 
numbriga või identsete tehniliste andmetega varuosi. 

 Mõõturi kahjustamise ja õnnetuste vältimiseks ei tohi 
mõõturi sisemist ahelat omavoliliselt muuta. 

 Hooldamisel tuleb mõõturi pealispinda puhastada pehme 
riide ja õrnatoimelise puhastusvahendiga. Mõõturi 
kaitsmiseks korrosiooni, kahjustuste ja õnnetuste eest ei 
tohi kasutada abrasiivseid vahendeid ega lahusteid. 

 Mõõtur on sobiv kasutamiseks siseruumides. 
 Lülitage mõõtur välja, kui te seda ei kasuta, pikaajalise 

jõudeperioodi ajaks eemaldage patarei. 
 Kontrollige pidevalt patareid, kuna see võib pärast 

mõningast kasutamist lekkima hakata, lekke ilmnemisel 
vahetage koheselt patarei. Lekkiv patarei kahjustab 
mõõturit. 
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Rahvusvahelised elektritingmärgid 
 

 AC (vahelduvvool). 
 

 DC (alalisvool). 
 

 Maandus. 
 

 Topeltisolatsiooniga. 

 Sisseehitatud patarei tühjeneb. 

 Hoiatus. Lugege kasutusjuhendit. 
 Diood. 

 

 AC või DC. 
 

 Kaitse. 

 Pidevustest. 

 Vastavuses Euroopa Liidu standarditega. 
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Mõõturi ülesehitus (vt joonis 1) 

 

 

(joonis 1) 

 
1. LCD-ekraan 
2. Andmete säilitamise nupp 
3. Pöördlüliti 
4. Teised sisendterminalid 
5. COM-sisendterminal 
6. 20 A sisendterminal 
7. mA-sisendterminal 
8. Toide 
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Funktsiooninupud 
Allpool tabelis on toodud nuppude funktsioonid 

 
Nupp Tegevus 

POWER 
(TOIDE) 
(kollane nupp) 

Mõõturi sisse- ja väljalülitamine. 
 Mõõturi sisse lülitamiseks 

vajutage nupp POWER alla. 
 Mõõturi väljalülitamiseks 

vajutage nupp POWER üles. 

HOLD 
(SÄILITAMINE) 
(sinine nupp) 

 Andmete püsirežiimi 
sisenemiseks vajutage nuppu 
HOLD. 

 Andmete püsirežiimist 
väljumiseks vajutage uuesti 
nuppu HOLD. 

 Andmete püsirežiimis kuvatakse 
 ja ekraanil on praegune näit. 
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Ekraanil kuvatavad tingmärgid (1) (vt joonis 2) 
 

 

(joonis 2) 
 

Nr Tingmärk Tähendus 
1 

 
Ohtlikud pinged. 

2  
Patarei tühjeneb. 
Hoiatus: valeandmete ja 
nendega kaasneva elektrišoki või 
kehavigastuse vältimiseks 
vahetage patarei kohe, Kui 
kuvatakse patarei tühjenemise 
indikaator. 

3 
 Vahelduvpinge või 

vahelduvvoolu indikaator. 
Kuvatakse keskmine väärtus. 

4  

 Märgib negatiivset tulemust. 
5  Diooditest. 
6  Andmete säilitamise režiim on 

aktiivne. 
7  Pidevussumisti on sisse lülitatud. 
8 °C Celsiuse temperatuur 

9 oF Fahrenheidi temperatuur 

10 
 

 
 

A: amprid. Voolu ühik. 
mA: milliamper. 1 x 10-3 või 
0,001 amprit. 

: mikroamper. 1 x 10-6 või 
0,000001 amprit. 

11 mV, V V: volti. Pingeühik. 
mV: millivolt. 1 x 10-3 või 0,001 
volti. 
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Ekraanil kuvatavad tingmärgid (2) (vt joonis 2) 
 

Nr Tingmärk
  

Tähendus 

12   F:  farad. Mahtuvusühik. 
μF: mikrofarad. 1 x 10-6 või 

0,000001 faradi  
nF: nanofarad. 1 x 10-9 või 

0,000000001 faradi.  
13 mH,H 

 
H: Henri. Induktiivsuse ühik.  
H: millihenri. 1 x 10-3 või 0,001 

henrit. 

14 Ω, kΩ, MΩ Ω: oom. Takistuse ühik. 
kΩ: kilo-oom. 1 x 103 või 1000 

oomi. 
MΩ: mega-oom. 1 x 106 või 

1000 000 oomi. 
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Mõõtmine (1) 
 
 Kui mõõturi sisselülitamisel LCD-ekraanil andmeid ei 

kuvata, siis kontrollige, ega seade puhkerežiimil ei ole. 
Veenduge, et patarei tühjenemise näitu  ei kuvata. 

 Kui kuvatakse, ei pruugi mõõteandmed tõesed olla. 
 Enne mõõtmist pöörake eriti tähelepanu sümbolile 

, mis asub sisendterminalide kõrval. 
 

A. Alalispinge mõõtmine (vt joonist 3) 

 

(joonis 3) 

Hoiatus 
Et vältida elektrišokist tulenevaid kehavigastusi 
või mõõturi kahjustusi, ärge üritage mõõta pinget, 
mis on suurem kui 1000 V või 750 V rms, 
vaatamata sellele, et võite saada näidu. 

Alalispinge vahemikud on: 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V ja 
1000 V. Alalispinge mõõtmiseks ühendage mõõtur 
järgmiselt. 

punane must 
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Mõõtmine (2) 
 
1. Sisestage punane testjuhe sisendterminali  ja 

must testjuhe COM-sisendterminali. 
2. Keerake pöördlüliti sobivasse mõõtepositsiooni V  

vahemikus. 
3. Ühendage testjuhtmed mõõteobjektiga. 

Mõõdetud väärtus kuvatakse ekraanil. 
 
Märkus 

 Kui mõõdetava pinge väärtus on teadmata, kasutage 
maksimaalset mõõtepositsiooni (1000 V) ja 
vähendage vahemikku sammhaaval kuni rahuldava 
mõõtetulemuse saamiseni. 

 LCD-ekraanil kuvatakse „1“, mis tähendab, et valitud 
vahemik on ülelaetud ning peate valima kõrgema 
vahemiku, et korrektset mõõtetulemust saada. 

 Kõikides vahemikes on mõõturi sisendi impedants 
ligikaudu 10 MΩ. See koormuse mõju võib suure 
impedantsiga ahelates põhjustada mõõtmisvigu. Kui 
ahela impedants on väiksem kui 10 kΩ või sellega 
võrdne, on viga ebaoluline (0,1% või vähem). 

 Kui alalispinge mõõtmine on lõpetatud, ühendage 
testjuhtmete ja mõõdetava ahela vaheline ühendus 
lahti. 
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Mõõtmine (3) 
 

B. Vahelduvpinge mõõtmine (vt joonist 3 
punktiirjoonel) 

 Hoiatus 
Et vältida elektrišokist tulenevaid kehavigastusi või 
mõõturi kahjustusi, ärge üritage mõõta pinget, mis on 
suurem kui 1000 V või 750 V rms, vaatamata sellele, et 
võite saada näidu. 
 
Vahelduvpinge mõõtmisel on pöördlülitil 4 mõõtepositsiooni: 
2 V, 20 V, 200 V ja 750 V. Vahelduvpinge mõõtmiseks 
ühendage mõõtur alltoodud viisil. 

 
1. Sisestage punane testjuhe V -terminali ja must 

testjuhe COM-terminali. 
2. Keerake pöördlüliti sobivasse mõõtepositsiooni V  

vahemikus. 
3. Ühendage testjuhtmed mõõteobjektiga. 

Mõõtetulemus ilmub ekraanile, tegu on siinuslaine 
efektiivväärtusega (keskmine vastusväärtus). 
 
Märkus 

 Kui mõõdetava pinge väärtus on teadmata, kasutage 
maksimaalset mõõtepositsiooni (750 V) ja vähendage 
vahemikku sammhaaval kuni rahuldava mõõtetulemuse 
saamiseni. 

 LCD-ekraanil kuvatakse „1“, mis tähendab, et valitud 
vahemik on ülelaetud ning peate valima kõrgema 
vahemiku, et korrektset mõõtetulemust saada. 

 Kõikides vahemikes on mõõturi sisendi impedants 
ligikaudu 10 MΩ. See koormuse mõju võib suure 
impedantsiga ahelates põhjustada mõõtmisvigu. Kui ahela 
impedants on väiksem kui 10 kΩ või sellega võrdne, on 
viga ebaoluline (0,1% või vähem). 

 Kui vahelduvpinge mõõtmine on lõpetatud, ühendage 
testjuhtmete ja mõõdetava ahela vaheline ühendus 
lahti. 



   
 
 
 
 
 
 
 

Mudel UT50D: KASUTUSJUHEND  

 

Mõõtmine (4) 
 
 

C. Alalisvoolu mõõtmine (vt joonist 4) 
 

 
(joonis 4) 

 
 Hoiatus 

Ärge kunagi püüdke teha ahelasisest mõõtmist, kui terminalide 
ja maanduse vaheline pinge on suurem kui 60 V DC või 
30 V rms. Kui kaitse mõõtmise ajal läbi põleb, võib mõõtur 
saada kahjustada või kasutaja vigastada. Kasutage mõõtmiste 
jaoks õigeid terminale, funktsiooni ja vahemikku. Kui 
testjuhtmed on vooluterminalidega ühendatud, siis ärge seadke 
neid paralleelselt üle ühegi ahela. 

 
Alalisvoolu mõõtmisel on pöördlülitil 3 mõõtepositsiooni: 
2 mA, 200 mA ja 20 A. 
Voolu mõõtmiseks toimige järgnevalt. 
1. Lülitage ahelast vool välja. Vabastage kõik 

kõrge pingega kondensaatorid. 
2. Sisestage punane testjuhe mA- või 20 A terminali 

ja must testjuhe COM-terminali. 
3. Keerake pöördlüliti sobivasse mõõtepositsiooni A  

vahemikus. 
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Mõõtmine (5) 

4. Katkestage mõõtmisobjektiks olev ahel. Ühendage 
punane testjuhe positiivsema ja must testjuhe 
negatiivsema poolega. 

5. Lülitage ahelasse vool. 
Mõõtetulemus ilmub ekraanile. 

 
Märkus 

 Kui mõõdetava voolu väärtus ei ole teada, kasutage 
maksimaalset mõõtmise asendit (20 A) ja 20 A 
terminali ning vähendage vahemikku sammhaaval 
kuni rahuldava mõõtetulemuse saamiseni. 

 Kui voolu mõõtmine on lõpetatud, ühendage 
testjuhtmete ja mõõdetava ahela vaheline ühendus 
lahti. 

 
D. Vahelduvvoolu mõõtmine (vt joonist 4 

punktiirjoonel) 

 
(joonis 4)

must punane 
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Mõõtmine (6) 

 

 Hoiatus 
Ärge kunagi püüdke teha ahelasisest mõõtmist, 
kui ahela ja maanduse vaheline avatud ahela 
pinge on suurem kui 60 V. 

Kui kaitse mõõtmise ajal läbi põleb, võib mõõtur saada 
kahjustada või kasutaja vigastada. Kasutage mõõtmiste 
jaoks õigeid terminale, funktsiooni ja vahemikku. Kui 
testjuhtmed on vooluterminalidega ühendatud, siis ärge 
seadke neid paralleelselt üle ühegi ahela. 

Vahelduvvoolu mõõtmisel on pöördlülitil 3 mõõtepositsiooni: 
20 mA, 200 mA ja 20 A. 
Voolu mõõtmiseks toimige järgnevalt. 

1. Lülitage ahelast vool välja. Tühjendage kõik kõrge 
pingega kondensaatorid. 

2. Sisestage punane testjuhe mA- või 20 A terminali ja 
must testjuhe COM-terminali. 

3. Keerake pöördlüliti sobivasse mõõteasendisse A  
vahemikus. 

4. Katkestage mõõtmisobjektiks olev ahel. Ühendage 
punane testjuhe positiivsema ja must negatiivsema 
poolega. 

5. Lülitage ahelasse vool. 
Mõõtetulemus ilmub ekraanile. 
 

Märkus 
 

 Kui mõõdetava voolu väärtus ei ole teada, kasutage 
maksimaalset mõõtmise asendit (20 A) ja 20 A 
terminali ning vähendage vahemikku sammhaaval 
kuni rahuldava mõõtetulemuse saamiseni. 

 Kui voolu mõõtmine on lõpetatud, ühendage 
testjuhtmete ja mõõdetava ahela vaheline ühendus 
lahti. 
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Mõõtmine (7) 
 
E. Takistuse mõõtmine (vt joonist 5) 

 

 

(joonis 5) 

 Hoiatus 
Mõõturi ja testitavate seadmete kahjustuste vältimiseks 
katkestage enne takistuse mõõtmist ahela elektritoide ja 
vabastage kõik kõrge pingega kondensaatorid. 
Takistuse vahemikud on: 200 Ω, 2 kΩ, 200 kΩ, 
2 MΩ ja 20 MΩ. 
Takistuse mõõtmiseks ühendage mõõtur järgmiselt. 
1. Sisestage punane testjuhe -terminali ja must 

testjuhe COM-terminali. 
2. Keerake pöördlüliti sobivasse mõõteasendisse 

vahemikus Ω. 
3. Ühendage testjuhtmed mõõteobjektiga. 

Mõõtetulemus ilmub ekraanile. 
 
Märkus 

 Testjuhtmed võivad madala takistuse mõõtmisel, 
vahemikus 200 Ω, lisada veale 0,1 Ω kuni 0,3 Ω. 
Madala takistuse tingimustes täpsete tulemuste 
saamiseks kasutage järgnevat tehet: 
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Mõõtmine (8) 
 

takistuse täpne tulemus = kuvatud mõõtetulemus 
miinus punase ja musta testjuhtme lühise väärtus. 

 Kõrge takistuse puhul (> 1 MΩ) on tavaline, et 
stabiilse näidu saamiseks kulub mitu sekundit. 

 Sisendi puudumisel, näiteks avatud ahela 
tingimustes, kuvab mõõtur näitu „1“. 

 Kui takistuse mõõtmine on lõpetatud, ühendage 
testjuhtmete ja mõõdetava ahela vaheline ühendus 
lahti. 
 

F. Induktiivsuse mõõtmine (vt joonist 6) 
 

 
(joonis 6) 

 

 Hoiatus 
Õige näidu saamiseks veenduge, et testitav 
induktiivsus on tugevast elektromagnetväljast kaugel. 
Induktiivsuse mõõtmisel on pöördlülitil 4 
mõõtepositsiooni: 2 mH, 20 mH, 200 mH ja 20 H. 

 
Induktiivsuse testimiseks ühendage mõõtur järgmiselt. 



 
 
 
 
 
 
 

Mudel UT50D: KASUTUSJUHEND  

 

 

Mõõtmine (9) 
1. Vastavalt testobjekti testjuhtmete suurusele 

sisestage mitmeotstarbeline pesa või testklamber 
mA- ja -terminali. 

2. Keerake pöördlüliti vahemikus HLx sobivasse 
mõõtepositsiooni. 

3. Sisestage testobjekt mitmeotstarbelise pesa 
vastavasse avasse või ühendage testklamber 
mõõteobjektiga. 
Mõõtetulemus ilmub ekraanile. 
 

Märkus 
 Kui mõõdetava induktiivsuse väärtus on teadmata, 

kasutage maksimaalset mõõtepositsiooni ja 
vähendage vahemikku sammhaaval kuni rahuldava 
mõõtetulemuse saamiseni. 

 Kui induktiivsuse testimine on lõpetatud, eemaldage 
mitmeotstarbeline pesa või testklamber 
sisendterminalist ja asetage need mõõturist 
kaugemale. 
 

G. Mahtuvuse mõõtmine (vt joonist 7) 

 

(joonis 7) 

punane must 
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Mõõtmine (10) 

Hoiatus 
Mõõturi ja testitavate seadmete kahjustuste vältimiseks 
katkestage enne mahtuvuse mõõtmist ahela elektritoide ja 
vabastage kõik kõrge pingega kondensaatorid. 
Kasutage alalispinge funktsiooni, et veenduda, et 
kondensaator on vabastatud. Kehavigastuste vältimiseks 
ärge kunagi üritage kasutada sisendit, mis on DC korral 
suurem kui 60 V või AC korral suurem kui 30 V rms. 
 

Mahtuvuse mõõtmisel on pöördlülitil 4 mõõtepositsiooni: 20 nF, 
200 nF, 2 μF ja 100 μF. 

 
Mahtuvuse mõõtmiseks toimige järgnevalt. 
1. Sisestage punane testjuhe või testklamber -terminali 

ja must testjuhe või must testklamber mA-terminali. 
2. Seadke pöördlüliti FCx vahemikus sobivasse mõõtmisasendisse. 
3. Ühendage testjuhtmed mõõteobjektiga. 

Mõõdetud väärtus kuvatakse ekraanil. 
 
Märkus 
 
 Kondensaatori polaarsuse testimiseks ühendage punane 

testjuhe või testklamber anoodiga ja must testjuhe või 
testklamber katoodiga. 

 Kui testitav kondensaator on lühises või selle väärtus on 
ülelaetud, kuvatakse LCD-ekraanil „1“. 

 Jagatud kondensaatori poolt põhjustatud mõõtevea 
vähendamiseks peaks testjuhe või testklamber olema 
võimalikult lühike. 

 Võimalikult täpsete tulemuste saamiseks, eriti vähese 
mahtuvusega 200 nF vahemikus mõõtes, on korrektne 
mõõtetulemus alljärgnev: 

kuvatud mõõtetulemus miinus mõõturi avatud ahela kuvatud 
väärtus. 

 Mõõtevahemikku muutes läheb tavaliselt nullimiseks veidi 
aega. See ei mõjuta lõpptulemuste täpsust. 
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Mõõtmine (11) 
 

H. Temperatuuri mõõtmine (vt joonist 8) 
 

 
(joonis 8) 

 
 Hoiatus 

Et vältida kehavigastusi või mõõturi kahjustusi, ärge 
üritage mõõta pinget, mis on DC korral suurem kui 60 V 
või AC korral suurem kui 30 V rms, vaatamata sellele, et 
võite saada näidu. 

Temperatuuri mõõtevahemik on -40 oC ~ 1000 oC. 
Temperatuuri mõõtmiseks ühendage mõõtur järgmiselt. 

1. Sisestage punane temperatuur V -terminali ja must 
temperatuurisond COM-terminali. 

2. Keerake pöördlüliti positsiooni oC. 
3. Asetage temperatuurisond mõõteobjektile. 

Mõõtetulemus ilmub ekraanile. 
 

Märkus 
 Mõõtur kuvab automaatselt mõõturi sisemise 

temperatuuri väärtuse, kui ühendus temperatuurisondiga 
puudub. 

 Kaasasoleva temperatuurisondiga saab mõõta vaid kuni 
250 oC. Kõrgemate temperatuuride mõõtmiseks tuleb 
kasutada varras-tüüpi temperatuurisondi. 
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Mõõtmine (12) 

 Kui temperatuuri mõõtmine on lõpetatud, ühendage 
testjuhtmete ja mõõdetava ahela vaheline ühendus lahti. 

 
I. Dioodide ja pidevuse mõõtmine (vt joonist 9) 
 

 
(joonis 9) 

 

 Hoiatus 
Mõõturi ja testitavate seadmete kahjustuste vältimiseks 
katkestage enne dioodide ja pidevuse mõõtmist ahela 
elektritoide ja vabastage kõik kõrge pingega kondensaatorid. 
Et vältida kehavigastusi või mõõturi kahjustusi, ärge üritage 
mõõta pinget, mis on DC korral suurem kui 60 V või AC korral 
suurem kui 30 V rms. 

 
Dioodide testimine 
 
Dioodide, transistoride ja muude pooljuhtseadmete 
kontrollimiseks kasutage diooditesti. Diooditest saadab voolu 
läbi pooljuhtsiirde ning mõõdab seejärel pinge langust siirdes. 
Heas silikoonist siirdes on langus vahemikus 0,5 V kuni 0,8 V. 
Ahelavälise dioodi testimiseks ühendage mõõtur järgnevalt. 
1. Sisestage punane testjuhe V -terminali ja must 

testjuhe COM-terminali.
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Mõõtmine (13) 
 
2. Keerake pöördlüliti positsiooni . 
3. Päripingelangu tulemuste saamiseks ükskõik milliselt 

pooljuhtseadme osalt asetage punane testjuhe seadme 
anoodile ja must testjuhe katoodile. 
Mõõtetulemus ilmub ekraanile. 

 
Märkus 
 Ahelas peaks hea diood siiski tekitama päripingelangu näidu 

suurusega 0,5 V kuni 0,8 V; vastupidine pingelanguse näit võib 
aga varieeruda sõltuvalt sondi otsade vahel olevate muude 
radade takistusest. 

 Ühendage testjuhtmed ülalkirjeldatud viisil õigete 
terminalidega, et veakuva vältida. LCD-ekraanil kuvatakse „1“, 
mis viitab vale ühenduse avatud ahelale. Dioodi ühik on volt 
(V), mis viitab positiivse ühenduse pingelanguse väärtusele. 

 Kui dioodide testimine on lõpule viidud, katkestage 
testjuhtmete ja testitava ahela vaheline ühendus. 

Pidevuse testimine 
Pidevuse testimiseks ühendage mõõtur järgnevalt. 
1. Sisestage punane testjuhe -terminali ja 

must testjuhe COM-terminali. 
2. Seadke pöördlüliti positsiooni . 
3. Ühendage testjuhtmed mõõteobjektiga. 

Sumisti teeb häält, kui testitava ahela takistus on alla 70 Ω. 
LCD-ekraanil kuvatakse testitava ahela takistuse väärtus. 
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Mõõtmine (14) 
 
Märkus 

 LCD-ekraanil kuvatav „1“ viitab sellele, et testimise 
objektiks olev ahel on avatud. 

 Kui pidevuse testimine on lõpetatud, ühendage 
testjuhtmete ja mõõdetava ahela vaheline ühendus lahti. 
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Puhkerežiim 
 

Patarei säästmiseks lülitub mõõtur automaatselt välja, 
kui umbes kaheksa minutit ei ole pöördlülitit keeratud 
või ühtegi nuppu vajutatud. Sel ajal tarbib mõõtur umbes 
10 µA voolu. 
Mõõturi uuesti sisse lülitamiseks vajutage kaks korda 
toitenuppu POWER. 

 
Ekraani automaatse taustavalgustuse 
sisselülitamine 

 
Mõõturil on sisseehitatud andur. Seetõttu lülitub 
ekraani taustavalgustus keskkonna eredusest sõltuvalt 
automaatselt sisse ja välja. Hämarates oludes lülitub 
ekraani taustavalgustus automaatselt sisse ning 
valgusküllastes tingimustes välja. 
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Üldine kirjeldus 
 

 Maksimaalne terminalide 
ja maanduse vaheline 
pinge: 1000 V rms. 

 Sulavkaitsmega kaitse 
mA sisendterminalile: 0,5 A, 250 V kiirtüüpi, 

ᶲ5X20 mm. 

 Sulavkaitsmega kaitse 
20 A sisendterminalile:  kaitsmeta. 

 Vahemik: manuaalne vahemiku määramine.  
 Maksimaalne näit: 1999. 
 Mõõtekiirus:  uuendab 2~3 korda sekundis. 
 Temperatuur: 

Töötamistemperatuur:  0 oC ~ 40 oC (32 oF ~ 104 oF)  
hoiustamistemperatuur:  -10 oC ~ 50 oC (14 oF ~ 122 oF). 

 Suhteline õhuniiskus: 75% 0 oC ~ 30 oC juures; 
50% 31 oC ~ 40 oC juures. 

 Kõrgus: töötamiskõrgus: 2000 m;  
hoiustamiskõrgus:  10 000 m. 

 Patarei tüüp: 9 V NEDA1604 või 6F22 või 006P. 
 Patarei tühjeneb: ekraanil kuvatakse „ “. 
 Andmete säilitamine: ekraanil kuvatakse „ “ 
 Negatiivne mõõtetulemus: ekraanil kuvatakse „ “ 
 Ülekoormus: ekraanil kuvatakse „1“. 
 Mõõdud (KxLxP):  165x80x38,3 mm. 
 Kaal:  umbes 275 g (koos patareiga). 
 Ohutus/vastavus:  IEC61010 CAT II 1000 V, 

CAT III 600 V ülepinge ja 
topeltisolatsiooni standard. 

 Sertifikaat: 
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Täpsuse kirjeldus (1) 
Täpsus: (a% tulemus + b arvud) garantii üheks aastaks. 
Töötamistemperatuur: 23 oC ±5 oC. 
Suhteline õhuniiskus: < 75%. 
Temperatuuri koefitFtöötasient: 0,1 x (määratletud täpsus) / 1 oC. 

A. Alalispinge 
 

Vahemik Tulemus Täpsus Ülekoormuse kaitse 

200 mV 0,1 mV  
 

 
±(0,5% + 1) 

250 V DC või AC 
rms. 

2 V 0,001 V  
1000 V DC / 

750 V AC rms. 
20 V 0,01 V  
200 V 0,1 V 
1000 V 1 V ±(0,8% + 2) 

 

Märkus: sisendi impedants: 10MΩ 

B. Vahelduvpinge 
 

Vahemik Tulemus Täpsus Ülekoormuse kaitse 
2 V 0,001 V  

±(0,8% + 3) 
250 V DC või AC 
rms. 

20 V 0,01 V 1000 V DC / 
750V AC rms. 200 V 0,1 V 

750 V 1 V ±(1,2% + 3) 

 
Märkused 
 Sisendi impedants: 10 MΩ. 
 Sageduskarakteristik: 40 Hz ~ 400 Hz. 
 Kuvatakse siinuslaine efektiivväärtus (keskmine vastusväärtus). 
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Täpsuse kirjeldus (2) 
 

 
C. Alalisvool 

 

Vahemik Tulemus Täpsus Ülekoormuse kaitse 
2 mA 0,001 

mA 
±(0,8% + 1) 0,5 A. 250 V kiirtüüpi 

kaitse, ᶲ5x20 mm 
200 mA 0,1 mA ±(1,5% + 1) 

20 A 10 mA ±(2% + 5) Kaitsmeta 

Märkused: 
 20 A vahemikus: järjepidevaks mõõtmiseks ≤ 10 

sekundit ja intervalliga vähemalt 15 minutit. 
 Mõõtmise pingelangus: täisvahemik 200 mV juures. 

 
D. Vahelduvvool 

 

Vahemik Tulemus Täpsus Ülekoormuse 
kaitse 

20 mA 0,01 mA ±(1% + 3) 0,5 A. 250 V 
kiirtüüpi, ᶲ5x20 mm 200 mA 0,1 mA ±(1,8% + 3) 

20 A 10 mA ±(3% + 5) Kaitsmeta 

Märkused: 
 20 A vahemikus: järjepidevaks mõõtmiseks 10 

sekundit ja intervalliga vähemalt 15 minutit. 
 Mõõtmise pingelangus: täisvahemik 200 mV juures. 
 Sageduskarakteristik: 40 Hz ~ 400 Hz 
 Kuvatakse siinuslaine efektiivväärtus (keskmine 

vastusväärtus).
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Täpsuse kirjeldus (3) 
E. Takistuse test 

 
Vahemik Tulemus Täpsus Ülekoormuse 

kaitse 
200 Ω 0,1 Ω ±(0,8% + 3)  

250 V DC või AC 2 kΩ 1 Ω 
±(0,8% + 1) 200 kΩ 100 Ω 

2 MΩ 1 kΩ 
20 MΩ 10 kΩ ±(1% + 5) 

Märkused: 

 200 Ω vahemikus lühistage takistuse väärtuse kuvamiseks 
kõigepealt testjuhtmed. Mõõtmise käigus lahutage 
testjuhtmete takistuse väärtus kuvatud tulemusest, et saada 
täpne lugemistulemus. 

F. Induktiivsus 
Vahemik Tulemus Täpsus Ülekoormuse kaitse 

2 mH 1 μH  
±(2% + 10) 

250 V rms 
20 mH 10 μH 
200 mH 100 μH 

20 H 1 mH ±(3% + 10) 

Märkused 

• Testitud induktiivsus: Q ≥ 10, sisetakistus? 
≤ 1,3 kΩ 

G. Mahutavus 
 

Vahemik Tulemus Täpsus Ülekoormuse kaitse 
20 nF 10 pF  

±(2,5% + 5) 
250 V rms 

200 nF 100 pF 
2 μF 1 nF 

100 μF 100 nF ±(5% + 4) 
 

Märkused 

• Kui testitav kondensaator on suurem kui 
30 μF, on saadud näit üksnes viitav.  
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Täpsuse kirjeldus (4) 
H. Temperatuur 

 
 

Vahemik Tulemus Täpsus Ülekoormuse kaitse 

-40 o C ~ 0 oC 
1 oC 

±(3% + 3) 
250 V rms 0 oC ~ 400 oC ±(1% + 3) 

400 oC ~ 1000 oC ±2,5% 

 
 
 
I. Dioodide ja pidevuse test 
 

Funktsioon Vahemik Tulemus Sisendi 
kaitse 

Märkus 

Dioodid 
 

1 mV 250 DC või 
AC 

Avatud 
vooluringi 
pinge 
ligikaudu 
2,8 V 

Pidevustest 
 

1 Ω < 70 Ω 
sumisti 
annab 
pidevat 
signaali 
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Hooldus (1) 
 
Siin jaotises on esitatud põhiline hooldusalane teave, sealhulgas 
juhised patareide ja kaitsmete vahetamiseks. 

Hoiatus 
Ärge hooldage ja remontige mõõturit, kui teil puudub selleks 
vajalik väljaõpe ning teave kalibreerimise, jõudlustesti ja 
hoolduse kohta. Elektrišoki ja mõõturi kahjustamise 
vältimiseks ennetage vee sattumist korpusesse. 

A. Üldine hooldus 
 
 Puhastage korpust regulaarselt niiske lapi ja õrnatoimelise 

pesuvahendiga. Ärge kasutage keemilist lahustit. 
 Puhastage terminale vatipulga ja puhastusvahendi abil, kuna 

terminalide sees olev mustus võib mõõtetulemusi mõjutada. 
 Lülitage mõõtur välja, kui te seda ei kasuta, pikaajalise 

jõudeperioodi ajaks eemaldage patarei. 
 Ärge hoiustage mõõturit niiskes, kõrge temperatuuriga, 

plahvatus- ja süttimisohtlikus või tugeva magnetväljaga 
keskkonnas 

 
B. Patarei vahetamine (vt joonist 10) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(joonis 10) 
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Hooldus (2) 
 

Hoiatus 
Valede näitude vältimiseks, mille tulemuseks võib olla 
elektrišokk või kehavigastused, vahetage patarei välja 
kohe, kui ilmub patarei tühjenemise indikaator . 
Patarei vahetamiseks toimige alljärgnevalt. 

 
1. Ühendage testjuhtmed ja testitav ahel lahti ning 

eemaldage testjuhtmed mõõturi sisendterminalide 
juurest. 

2. Lülitage mõõtur välja. 
3. Eemaldage kummist jalad ja kruvid patareisahtlist 

ning eraldage patareisahtel korpuse alusest. 
4. Eemaldage patarei patareisahtlist. 
5. Asendage patarei uue 9 V patareiga (NEDA 1604 

või 6F22 või 006P). 
6. Ühendage uuesti patareisahtel korpuse alusega ja 

paigaldage kruvid ja kummist jalad. 
 

C. Kaitsmete vahetamine (vt joonist 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(joonis 10) 
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Hooldus (3) 
 
 

Hoiatus 
Elektrišoki või plahvatuse või kehavigastuste või 
mõõturi kahjustuste vältimiseks kasutage 
täpsustatud kaitsmeid AINULT järgnevat 
protseduuri järgides. 

 
Mõõturi kaitsme vahetamiseks toimige alljärgnevalt. 

 
1. Ühendage testjuhtmed ja testitav ahel lahti ning 

eemaldage testjuhtmed mõõturi sisendterminalide 
juurest. 

2. Lülitage mõõtur välja. 
3. Eemaldage kummist jalad ja kruvid korpuse alusest 

ning eraldage korpuse alus korpuse kattest. 
4. Eemaldage kaitse, selleks tõmmake õrnalt selle 

üks ots lahti ja eemaldage seejärel kaitse klambri 
küljest. 

5. Paigaldage AINULT asenduskaitse, mille tüüp ja 
tehniline kirjeldus on täpselt sama, mis järgnevalt 
antud, ning veenduge, et kaitse on kindlalt klambri 
küljes kinni. 
0,5 A. 250 V kiirtüüp, ᶲ5x20 mm 

6. Ühendage uuesti korpuse alus kattega ja 
paigaldage kruvid ning kummist jalad. 

 
Kaitsmeid tuleb harva välja vahetada. Kaitsme 
läbipõlemine tuleneb alati valest kasutamisest. 

 
 

~ LÕPP ~ 
Kasutusjuhendit võidakse ilma ette teatamata muuta. 
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